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4 — O presente aviso produz efeitos a partir da data da sua
assinatura.
12 de Abril de 2006. — O Presidente, José António de Sousa Canha.
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3 — As prorrogações a que se refere o n.o 1 deverão ser requeridas
pela interessada, que, para o efeito, apresentará relatório do qual
conste a situação do seu trabalho, bem como os motivos pelos quais
necessita da prorrogação.
17 de Abril de 2006. — O Ministro do Trabalho e da Solidariedade
Social, José António Fonseca Vieira da Silva.

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.
Aviso n.o 5375/2006 (2.a série). — 1 — Nos termos do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, autorizado por
deliberação do conselho directivo do Instituto de Gestão Financeira
da Segurança Social de 13 de Abril de 2006, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente
aviso, concurso interno de acesso misto para o provimento de seis
lugares na categoria de técnico superior de 1.a classe no quadro de
pessoal deste Instituto, aprovado pelas Portarias n.os 4/88, de 6 de
Janeiro, e 168/88, de 19 de Março, sendo fixadas as seguintes quotas:
Referência n.o 1 — três lugares destinados a funcionários pertencentes a este Instituto;
Referência n.o 2 — três lugares destinados a funcionários de
outros organismos detentores de habilitação adequada na área
de economia ou gestão de empresas.

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto,
das Obras Públicas e das Comunicações
Despacho n.o 10 091/2006 (2.a série). — 1 — Ao abrigo do disposto no artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, destaco
para prestar apoio ao meu Gabinete o motorista Eduardo Nogueira
Teixeira, do quadro de pessoal do ML — Metropolitano de Lisboa, E. P., sendo abonado no subsídio de risco e horas extraordinárias
por este Gabinete.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 4 de Abril de 2006.
13 de Abril de 2006. — O Secretário de Estado Adjunto, das Obras
Públicas e das Comunicações, Paulo Jorge Oliveira Ribeiro de Campos.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 10 092/2006 (2.a série). — De acordo com o
Decreto-Lei n.o 272/88, de 3 de Agosto, os funcionários e agentes
da Administração Pública poderão requerer a equiparação a bolseiro
no País quando se proponham frequentar cursos ou estágios de reconhecido interesse público.
Considerando que a realização da dissertação no mestrado em
Engenharia da Segurança e Higiene Ocupacionais da Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto, com o título provisório «Serviços externos de SHST — Definição de um perfil de gestão (proposta
de aplicabilidade às restantes modalidades)», pela técnica superior
de 2.a classe do quadro de pessoal do ex-Instituto de Desenvolvimento
e Inspecção das Condições de Trabalho licenciada Lucília Teresa
César Osório da Silva Duarte, a exercer funções na Delegação do
Porto do Instituto para a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho,
se reveste de interesse para a área funcional onde a mesma presta
serviço;
Considerando que o Instituto para a Segurança, Higiene e Saúde
no Trabalho é favorável à realização da referida dissertação no mestrado que a funcionária frequenta:
Ao abrigo e nos termos do n.o 1 do artigo 3.o do Decreto-Lei
n.o 272/88, de 3 de Agosto, determino o seguinte:
1 — É concedida a equiparação a bolseiro à técnica superior de
2.a classe licenciada Lucília Teresa César Osório da Silva Duarte no
período compreendido entre a data da publicação do presente despacho no Diário da República de 31 de Dezembro de 2006, período
este que poderá ser prorrogado até ao limite de três anos, sem prejuízo
de, face a circunstâncias excepcionais, devidamente fundamentadas,
ser autorizada nova prorrogação por mais seis meses.
2 — Esta equiparação a bolseiro implica a dispensa de um dia por
semana do exercício das respectivas funções.

1.1 — O presente aviso será inscrito (registado) na bolsa de emprego
público (BEP) no prazo de dois dias úteis após a publicação no Diário
da República, nos termos do Decreto-Lei n.o 78/2003, de 23 de Abril.
2 — Validade do concurso — o concurso visa o provimento dos
lugares postos a concurso e caduca com a aceitação dos mesmos.
3 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 248/85, de 15 de
Julho, 184/89, de 2 de Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro, 427/89,
de 7 de Dezembro, 442/91, de 15 de Novembro, 6/96, de 31 de Janeiro,
50/98, de 11 de Março, 204/98, de 11 de Julho, 404-A/98, de 18 de
Dezembro, 260/99, de 7 de Julho, 29/2000, de 13 de Março, 141/2001,
de 24 de Abril, e 112/2004, de 13 de Maio, Lei n.o 10/2004, de 22
de Março, e Decreto Regulamentar n.o 19-A/2004, de 14 de Maio.
4 — Conteúdo funcional — compete ao técnico superior de
1.a classe o exercício de funções que genericamente se refere o n.o 3
do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 248/85, de 15 de Julho, bem como
o mapa I anexo àquele diploma, nas áreas a que se referem as Portarias
n.os 4/88, de 6 de Janeiro, e 168/88, de 19 de Março.
5 — Local e condições de trabalho — o local de trabalho, para as
referências n.os 1 e 2, é em Lisboa. As condições de trabalho e regalias
sociais são as genericamente vigentes para os funcionários da Administração Pública.
6 — Requisitos de admissão:
Referência n.o 1 — podem ser opositores ao concurso os funcionários pertencentes a este Instituto com a categoria de técnico superior de 2.a classe das áreas de recursos humanos,
jurídico-contencioso e auditoria;
Referência n.o 2 — todos os funcionários com a categoria de
técnico superior de 2.a classe das áreas de gestão de empresas
ou economia, com habilitação adequada, independentemente
do serviço ou organismo a que pertençam:
que satisfaçam o disposto na alínea c) do n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro.
7 — Local de afixação — a relação de candidatos admitidos ao concurso é afixada nos locais abaixo mencionados, bem como a lista
de classificação final, a qual será ainda publicitada nos termos do
artigo 40.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.
8 — Métodos de selecção:
Avaliação curricular, na qual são considerados os factores habilitação académica de base, formação profissional, experiência
profissional e classificação de serviço (artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho);
Entrevista profissional de selecção, na qual serão ponderadas
as aptidões profissionais e pessoais.
9 — Os critérios de apreciação, da avaliação curricular e da entrevista profissional, bem como o sistema de classificação final, incluindo
a respectiva fórmula classificativa, constam de actas de reuniões do
júri do concurso, as quais serão facultadas aos candidatos sempre
que solicitado.
10 — Classificação final — o resultado será expresso na escala de
0 a 20 valores, resultante da média aritmética simples das classificações
obtidas em cada um dos métodos de selecção.
11 — Formalização das candidaturas — os requerimentos de admissão ao concurso, elaborados conforme o estipulado no Decreto-Lei
n.o 135/99, de 22 de Abril, contendo a indicação da categoria a que

